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 Basic Science Course in Ophthalmology 
ส ำหรบัแพทยป์ระจ ำบำ้นสำขำจกัษุวทิยำ 

จดัโดยรำชวทิยำลยัจกัษุแพทยแ์หง่ประเทศไทย 
 

วนัที ่3 - 7 ตลุำคม 2559 
 

ณ หอ้งพชัรกติยิำภำ  อำคำรเฉลมิพระบำรม ี๕๐ ปี 
 

Monday, 3 October 2016 

Time Topics Lecturer 
08.00-08.15 Registration 

08.15-08.30 Opening รศ.นพ.ภฤศ  หาญอตุสาหะ 
ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

08.30-09.30 

 

Visual development and colour vision อ.นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ ์  

รพ.เมตตาประชารักษ์  
 

09.30-10.30 Microbiology and antimicrobial therapy  ผศ.พญ.อษุณีย ์ เหรยีญประยูร 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

 

10.30-11.00   Coffee break 

11.00-12.00 Clinical ophthalmic genetics 

 

 

ศ.พญ.ละอองศร ีอชัชนยีะสกลุ     

คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล 

 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.00 Embryology of the eye ผศ.พญ.อัจฉรยีา   ววิฒัน์วงศว์นา  

คณแพทยศาสตร ์ม.เชยีงใหม่ 
 

14.00-15.00 Ethics in ophthalmology  ศ.นพ.ยศอนันต ์ ยศไพบลูย ์

คณะแพทยศาสตร ์ม.ขอนแกน่ 
 

 Coffee will be served during lecture 

15.00-16.00 Basic OPRC อ.พญ.อารยี ์ นมิติรวงศส์กลุ  

รพ.เมตตาประชารักษ์  
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Tuesday, 4 October 2016 

Time Topics Lecturer 

08.00-08.30 Registration 

08.30-09.30 Cornea: anatomy, physiology and 

biochemistry 

ผศ.พญ.วลิาวณัย ์พวงศรเีจรญิ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

09.30-10.30 Basic neuro-ophthalmology อ.นพ.นพินธ ์ จริภาไพศาล 

คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล 
 

10.30-11.00 Coffee break 

11.00-12.00 Optic and refraction อ.นพ.ไพฑรูย ์ ประฏภิาณวัตร   
คณะแพทยศาสตร ์ม.ขอนแกน่ 

 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.00 Basic knowledge in glaucoma อ.นพ.วส ุ ศภุกรธนสาร 
คณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธบิด ี

 

14.00-15.00 Electrophysiology of the eye  รศ.พญ.งามแข เรอืงวรเวทย ์
คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล 

 

 Coffee will be served during lecture 

15.00-16.00 Ophthalmic pharmacology ผศ.พญ.วศิน ี ตนัตเิสว ี

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

Wednesday, 5 October 2016 

Time Topics Lecturer 

08.00-08.30 Registration 

08.30-09.30 Basic immunology and uveitis  ผศ.พญ.วนัทนยี ์ สทิธวิรากลุ 

คณะแพทยศาสตร ์ม.สงขลานครนิทร ์

 

09.30-10.30 Basic pediatric ophthalmology  รศ.นพ.ศกัดิช์ยั วงศกติตรัิกษ์ 

คณะแพทยศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์
   

10.30-11.00 Coffee break 

11.00-12.00 Ocular motility and strabismus อ.พญ.วฎาการ วฒุศิริ ิ
คณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธบิด ี

 

  12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.00 Communication skill รศ.นพ.ชษิณุ พันธุเ์จรญิ  
ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

14.00-15.00 Molecular genetics  อ.นพ.ชนนิทร ์ ลิม่วงศ ์  

สาขาวชิาเวชพันธศุาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ศริริาชพยาบาล  

 

 Coffee will be served during lecture 

15.00-16.00 Retina: anatomy, physiology and 

biochemistry 

อ.นพ.ณวฒัน ์ วฒันชยั   

คณะแพทยศาสตร ์ม.เชยีงใหม ่
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Thursday, 6 October 2016 

Time Topics Lecturer 
07.30-08.00 Registration 

08.00-08.30 Why doing research?  

Overview of the research process  
ผศ.พญ.ดารนิทร ์สากยิลักษณ์ 

คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล 
 

08.30-09.00 How to form a reseach question? อ.พญ.กลุวรรณ โรจนเนอืงนติย ์ 

รพ.เมตตาประชารักษ์  

 
09.00-09.45 Literature searching 

 
อ.พญ.สณุิสา สนิธวุงศ ์
รพ.เมตตาประชารักษ์  

 
09.45-10.15 Reference management &  

Citation Styles 
ผศ.นพ.ปิตพิล ชพูงศ ์
คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล 

 
10.15-10.30 Coffee  break 15 min 
10.30-11.30 Research methodology 

 
อ.พญ.สณุิสา สนิธวุงศ ์ 
รพ.เมตตาประชารักษ์  

  
11.30-12.00 Special considerations in ophthalmic 

research 
รศ.นพ.สมเกยีรต ิอัศวภรูกีรณ์  
คณะแพทยศาสตร ์ม.ขอนแกน่ 

 

 
 

Friday, 7 October 2016 

Time Topics Lecturer 

07.30-08.00 Registration 

08.00-08.45 Critical appraisal of literature ผศ.พญ.อนติา มนัสสากร 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
08.45-09.45 Statistical considerations  พอ.หญงิ ผศ.พญ.รววีรรณ ชณุถนอม 

รพ.พระมงกฎุเกลา้ 

 
09.45-10.15 Sample size calculation รศ.นพ.สมเกยีรต ิอัศวภรูกีรณ์ 

คณะแพทยศาสตร ์ม.ขอนแกน่ 

 
10.15-10.30 Coffee break 15 min 

10.30-11.15 Ethical considerations อ.พญ.พรรณทพิา วอ่งไว 

คณะแพทยศาสตร ์ม.ขอนแกน่ 

  
11.15-11.45 Proposal writing อ.พญ.พรรณทพิา วอ่งไว 

คณะแพทยศาสตร ์ม.ขอนแกน่ 

 
11.45-12.15 Publishing and Presenting your results รศ.นพ.ภฤศ หาญอตุสาหะ  

คณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธบิด ี

  
12.15–12.30 Q&A and Conclusions รศ.นพ.ภฤศ หาญอตุสาหะ 

คณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธบิด ี

 
12.30-13.30 Lunch 

13.30-14.30 Examination 

 


